
งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดระบบ ThaiJo2 ตรวจสอบข้อมูลบทความ 
และตรวจสอบความซ ้าซ้อนของบทความทีผู่้แต่ง 

Submit เข้าระบบ 
 

ดาวนโ์หลดไฟล์บทความ 
ตรวจสอบรูปแบบ 

และเนื อหาข้อมูลเบื องต้น ครั งที่ 1  
(ครั งที่ 2 และ ครั งที่ 3 ถ้ามี) 

เสนอบรรณาธิการพิจารณา 
ผลการตรวจรูปแบบ 

และเนื อหาข้อมูลเบื องต้น ครั งที่ 1  
(ครั งที่ 2 และ ครั งที่ 3 ถ้ามี) 

 
  

 

ส่งคืนผู้แต่ง 

แก้ไขรูปแบบและ
เนื อหาเบื องต้น 

ครั งท่ี 1 , 2 , 3 

แก้ไข ผ่าน 

กองบรรณาธิการ 
เลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประเมินพิจารณากลั่นกรอง  
จ้านวน 3 ท่าน 

  

แจ้งผู้แต่งช้าระเงิน
ค่าธรรมเนียม 

การตีพิมพ์บทความ 
  

รูปแบบและข้อมูล
เบื องต้นถูกต้อง 

เร่ิม 

ปฏิเสธ 
การรับตีพิมพ ์

 

มีความซ ้าซ้อน 
เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ 

 

มีความซ ้าซ้อน 
ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ 

 

ผู้แต่ง 

แก้ไข 

ส่งเข้าระบบ 

ครั งท่ี 2 , 3 

ประสานงานการเงิน 

น้าหลักฐานการช้าระ
เงินแลกใบเสร็จ 

  

ต่อ 

สรุปยอดส่งงานการเงิน
ของส้านัก สสว. 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จัดส่งบทความและแบบประเมนิให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทางระบบ และ ทางไปรษณีย์ 

เตรียมไฟล์ข้อมูลบทความ / แบบประเมิน (วป.01)  
เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากลัน่กรอง 

  

ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน 
จากผู้ทรงคุณวฒุิ 3 ท่าน 

ส่งหนังสือ 

ปฏิเสธ 

การรับตีพมิพ์ 
แจ้งผู้แต่ง 

  

สิ นสุด 

ขบวนการ  

ติดต่อทาบทามผูท้รงคุณวุฒ ิ
จ้านวน 3 ท่าน 

  

 ปฏิเสธ 

รับการประเมิน 

ตอบรับ 

การประเมิน 

ปฏิเสธ 

การรับตีพมิพ์
บทความ 

 
- ขอใหม้ีการแก้ไข 

 

เสนอบรรณาธิการพิจารณา 
แบบสรุปผลการประเมิน (วป.02) 

ส่งผู้แต่ง 
แก้ไข 

เห็นชอบ แก้ไข 

ส่งใหม่เพื่อประเมิน
อีกครั ง 

 

สรุปผลการประเมินในแบบสรุปผลการประเมิน 
(วป.02) 

สแกนผลการแก้ไขเนื อหาบทความ 

ต่อ 

ยอมรับการตีพิมพ์
บทความ 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับผลการแก้ไขบทความ 
จากผู้แต่ง 

  

แก้ไขไม่ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง 

ท้าหนังสือแจ้งผลตอบรบั
การตีพิมพ์บทความ  

เสนอบรรณาธิการลงนาม 

สิ นสุด 

เก็บไฟล์บทความฉบบัสมบูรณ ์
ในระบบเพื่อรอสร้างเล่มการลงตีพิมพ์เผยแพร่  

ดาวนโ์หลดไฟล์บทความแก้ไข 
ตรวจสอบผลการแก้ไข ตรวจสอบรูปแบบ 

และเนื อหาข้อมูล ครั งที่ 1  
(ครั งที่ 2) 

  

ผู้แต่งแก้ไข 

ส่งเข้าระบบ 

ครั งท่ี 2 

เสนอบรรณาธิการพิจารณา 
ผลการแก้ไข ครั งที่ 1  

(ครั งที่ 2) 
 
  

ส่งคืนผู้แต่ง 

แก้ไข 

ครั งท่ี 1 , 2 

แก้ไขครบถ้วน 

ถูกต้อง 

รวบรวมบทความจัดรูปแบบ 
เพื่อท้าเล่มต้นฉบบัสมบูรณ์  

เบิกค่าวัสดุ / ค่าตอบแทน  

ติดต่อน้าเล่มต้นฉบับ 

ส่งโรงพิมพ์  



 
มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตัิงาน งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ/ 
เอกสารอ้างอิง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
1. เปิดระบบ ThaiJo2 
ตรวจสอบข้อมูลบทความ 
และตรวจสอบความ
ซ ้าซ้อนของบทความ                  
ที่ผู้แต่ง Submit                  
เข้าระบบ 

1. เข้าระบบ ThaiJo2 โดยใส่ User และ 
Password เลือก “คิวงานของฉัน” เพื่อดู
ข้อความที่เข้าระบบมาใหม่ทุกวัน 

2. ตรวจสอบข้อมูลเบื องต้นของผู้สมัครส่ง
บทความในระบบ 

    2.1 บทความ เป็นบทความสายมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

    2.2 แบบฟอร์มส่งบทความ กรอกข้อมูล 
พร้อมลายมือชื่อผู้แต่ง ครบถ้วนสมบูรณ ์

    2.3 กรอกข้อมูลในระบบ Metadata ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3. ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความซ ้าซ้อนของข้อมูล
เนื อหาบทความ 

   3.1 ซ ้าซ้อนเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ แจ้งปฏิเสธ
การรับตีพิมพ์  

   3.2 ซ ้าซ้อนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ รับเข้า
ขบวนการ 

4. บันทึกข้อมูลลงเล่มรับเร่ือง และให้รหัส
บทความ 

(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากผู้แตง่ submit              
เข้าระบบ) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ ระบบ ThaiJo2 
 

2. ดาวน์โหลดไฟล์
บทความ ตรวจสอบ
รูปแบบและเนื อหา              
ข้อมูลเบื องต้น ครั งที่ 1  
(ครั งที่ 2 และ ครั งที่ 3    
ถ้ามี) 
 

1. ดาวน์โหลดไฟลบ์ทความ พิมพ์ใส่กระดาษ 
reuse 1 ชุด 

2. ตรวจสอบรูปแบบของบทความ                         
ตรวจการสะกดและไวยกรณ์  ตรวจการพิมพ์
อ้างอิง และเอกสารอ้างอิง 

(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากผู้แตง่ submit              
เข้าระบบ)  

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ เอกสารการเตรียมและ
การส่งต้นฉบับ 

3. เสนอบรรณาธิการ
พิจารณาผลการตรวจ
รูปแบบและเนื อหาข้อมูล
เบื องต้น ครั งที่ 1  
(ครั งที่ 2 และ ครั งที่ 3  
ถ้ามี) 

1. เสนอผลการตรวจรูปแบบเบื องต้นต่อ                
กองบรรณาธิการ 

2. บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง 
    2.1 มีข้อมูลให้แก้ไขเพิ่มเติม น้ากลบัไป

ปรับแก้ 
    2.2 ผลการตรวจรูปแบบและข้อมูลเบื องต้น

ถูกต้อง สามารถส่งให้ผู้แต่งแก้ไขได้ 
(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากผู้แตง่ submit              
เข้าระบบ) 

กองบรรราธิการ 
สุมาลี ธรรมนิธา 

1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ เอกสารการเตรียมและ
การส่งต้นฉบับ 

 
 
 



 
 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ/ 
เอกสารอ้างอิง 

4. ส่งคืนผู้แต่งแก้ไขรูปแบบ
และเนื อหาเบื องต้น ครั งที่ 1   
(ครั งที่ 2 และ ครั งที่ 3       
ถ้ามี) 

1. สแกนผลการตรวจเบื องต้นแจ้งผลการแก้ไขให้
ผู้แต่งแก้ไข ครั งที่ 1 

2. ผู้แต่งแก้ไขกลับคืนมาทางระบบ ตรวจสอบ                     
ความถูกต้อง 

    2.1 พบข้อผิดพลาด ส่งกลับไปให้แก้ไข               
ครั งที่ 2 (ครั งที่ 3 ถ้ามี) 

    2.2 แก้ไขครบถ้วน ถูกต้อง แจ้งผู้แต่งชา้ระ
ค่าธรรมเนียม และเสนอกองบรรณาธิการ
เลือกผู้ประเมิน 

(หลังได้รับผลการพิจารณาจากบรรณาธิการ 1 วัน) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

5. แจ้งผู้แต่งช้าระเงนิ
ค่าธรรมเนียม                      
การตีพิมพ์บทความ 
 

1. ส่งแบบฟอร์มช้าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้แต่งชา้ระ
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จ้านวน 
2,500 บาท ต่อฉบับ พร้อมส่งหลักฐาน                  
การโอนเงินมายงั E-mail ของ                            
งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ 

2. น้าหลักฐานการโอนเงิน ติดตอ่ประสานงานกับ
งานการเงนิเพื่อแลกใบเสร็จ 

3. ส่งใบเสร็จคืนเจ้าของบทความ 
(หลังได้รับหลักฐานการช้าระเงนิภายใน 3 วนั) 
4. สรุปยอดเงินส่งงานการเงินของส้านัก สสว. 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ ประกาศมหาวิทยาลยั 
เร่ือง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

 
 

6. กองบรรณาธิการ 
เลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประเมินพิจารณา
กลั่นกรอง จ้านวน 3 ท่าน 

1. กองบรรณาธิการเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกบัสาขาของบทความ 
และต้องไม่อยู่สังกัดเดียวกนักับเจ้าของ
บทความ จา้นวน 3 ชื่อ จาก 

   - บัญชีรายชื่อผู้ประเมินของวารสาร                    
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน ์

   - รายชื่อในระบบ ThaiJo2 
   - บัญชีรายชื่อผู้ประเมินผลงานของ สกอ. 
2. กรอกข้อมูลผู้ประเมินใหม่เข้าสู่ระบบ ThaiJo2 
(หลังจากบทความผา่นการตรวจรูปแบบ                
เบื องต้นแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

7. ติดต่อทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ้านวน 3 ท่าน 

1. ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวฒุ ิทางโทรศัพท ์               
เพื่อสอบถามความสะดวกและความถนัด               
ในการขอความอนุเคราะห์ประเมินบทความ 

2. แจ้งชื่อเร่ืองบทความ ช่วงวนัและเวลา                      
ในการส่งผลการประเมินกลบัคนื 

3. ท้าหนงัสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบ
ตอบรับและแบบประวัต ิ

4. เสนอ ผู้อ้านวยการสา้นัก (บรรณาธิการ)                 
ลงนาม 

(หลังจากบทความผา่นการตรวจรูปแบบ                
เบื องต้นแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน 



 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ/ 
เอกสารอ้างอิง 

8. เตรียมไฟล์ข้อมูล
บทความ / แบบประเมิน 
(วป.01) เพื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน
พิจารณากลัน่กรอง 

1. เตรียมไฟล์ข้อมูลบทความ (ปดิชื่อและสังกัด              
ผู้แต่ง) และแบบประเมินเพื่อส่งให้ผู้ประเมิน  
ทางระบบ 

2. จัดพิมพ์เอกสารบทความ (ปดิชื่อและสังกัด               
ผู้แต่ง) และแบบประเมิน 3 ชุด 

3. ท้าหนงัสือเชิญขอส่งบทความเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง พร้อมแบบประเมนิบทความ                    
(วป.01) โดยก้าหนดส่งคืนภายใน 3 สัปดาห์ 

4. เสนอ ผู้อ้านวยการสา้นัก (บรรณาธิการ)                 
ลงนาม 

(หลังจากบทความผา่นการตรวจรูปแบบ                
เบื องต้นแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

9. จัดส่งบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน
พิจารณากลัน่กรอง 
ทางระบบ และ                  
ทางไปรษณีย ์

1. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวฒุิประเมินพิจารณา
กลั่นกรองทางระบบ ThaiJo2 

2. บรรจุเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซองเพื่อส่งเอกสาร
บทความและแบบประเมิน 3 ชดุ                        
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ให้กับงานธุรการเพื่อ
น้าสง่ไปรษณีย ์

(หลังจากบทความผา่นการตรวจรูปแบบ                
เบื องต้นแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

10. ตรวจสอบและ
รวบรวมผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวฒุิ 3 ท่าน 

1. รับผลการประเมินจากระบบ และไปรษณีย์   
ลงข้อมูลวันเวลาที่ได้รบั 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสาร
ผลการประเมิน   

3. รวบรวมผลการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ             
3 ท่าน สแกนลงระบบเก็บข้อมูล 

(หลังจากได้รบัผลการประเมินภายใน 1 วัน) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ แบบสรปุผลการประเมิน 
(วป.02) 

11. สรุปผลการประเมิน
ในแบบสรปุผลการ
ประเมิน (วป.02)                    
สแกนผลการแก้ไขเนื อหา
บทความ 

1. สรุปผลการประเมนิ จากผู้ทรงคุณวุฒิ             
3 ท่าน ในแบบสรปุผลการประเมิน (วป.02) 

2. สแกนผลการแก้ไขในส่วนของเนื อหาบทความ
ที่ผู้ประเมินเขียนมา 

(หลังจากได้รบัผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ครบตาม
ก้าหนดเวลา จา้นวน 3 ท่าน) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 

12. เสนอบรรณาธิการ
พิจารณาแบบสรปุ                       
ผลการประเมิน (วป.02) 

บรรณาธิการพิจารณา ข้อมูลในแบบสรุป                     
ผลการประเมิน (วป.02) เพือ่ตรวจสอบ                  
ความถูกต้องก่อนส่งให้ผู้แต่งแก้ไข 
(หลังจากได้รบัผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 
ท่าน ภายใน 1 สปัดาห์) 
 

กองบรรณาธิการ 
สุมาลี ธรรมนิธา 

1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
/ แบบสรปุผลการประเมิน 
(วป.02) 

 

 

 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ/ 
เอกสารอ้างอิง 

13. ส่งแบบสรุปผลการ
ประเมิน (วป.02) และ                     
ผลการแก้ไขเนื อหา
บทความให้ผู้แต่ง 

1. ส่งแบบสรปุผลการประเมิน (วป.02) ในระบบ 
ThaiJo2 ให้ผู้แต่งแก้ไข 

2. ส่งไฟล์ผลการแก้ไขในส่วนของเนื อหาบทความ
ที่ผู้ประเมินเขียนมา ในระบบ ThaiJo2                    
ให้ผู้แต่งแก้ไข 

(หลังได้รับผลการพิจารณาจากบรรณาธิการ 1 วัน) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

14. ดาวน์โหลดไฟล์
บทความแก้ไขตรวจสอบ
ผลการแก้ไข ตรวจสอบ
รูปแบบและเนื อหาข้อมูล 
ครั งที่ 1 (ครั งที่ 2 ถ้ามี) 

1. รับผลการแก้ไขบทความจากผู้แต่งทางระบบ 
ThaiJo2 

2. ดาวน์โหลดไฟลบ์ทความแก้ไขตรวจสอบผล
การแก้ไข ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบรูปแบบของหัวข้อ 
4. ตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื อหา 
5. ตรวจสอบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
6. เสนอบรรณาธิการพิจารณาผลการแก้ไขอีกครั ง 
(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากผู้แตง่ submit              
เข้าระบบ) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 
 

15. กองบรรณาธิการ 
พิจารณา ตรวจสอบ 
ผลการแก้ไข ครั งที่ 1 
(ครั งที่ 2 ถ้ามี) 

กองบรรณาธิการพิจารณา ตรวจสอบผลการแก้ไข 
- แก้ไขอีกครั ง แจ้งผู้แต่งแก้ไขเพิ่มเติม 
- แก้ไขถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตอบรับได้ 
(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากผู้แตง่ submit              
เข้าระบบ) 

กองบรรณาธิการ 
สุมาลี ธรรมนิธา 

1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 

16. ท้าหนังสือแจ้งผล   
ตอบรับการตีพิมพ์
บทความ  
เสนอบรรณาธิการลงนาม 

1. ท้าหนังสือแจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์
บทความ โดยแจ้งข้อมูลปทีี่ ฉบบัที่ เดือน พ.ศ. 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

2. เสนอผู้อ้านวยการสา้นัก (บรรณาธิการ)        
ลงนาม 

3. ส่งหนังสือถึงผู้แต่ง 
(ภายใน 1 สปัดาห์หลังจากกองบรรณาธิการแจ้ง
ผลการพิจารณา) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 

17. เก็บไฟล์บทความ 
ฉบับสมบูรณ์ในระบบ               
เพื่อรอสร้างรูปเล่มการลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. จัดรูปแบบให้เป็นไปตามรปูแบบของวารสาร   
ที่พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. เก็บไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ในระบบ                   
เพื่อรอการลงตีพิมพ์เผยแพร ่

3. สร้างเล่มในระบบ ThaiJo2 
(ภายในก้าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสาร
ฉบับนั น ๆ) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 

18. เบิกค่าวัสดุ / 
ค่าตอบแทน 

1. ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์สอบถามราคา              
เพื่อท้าเล่มฉบับสมบูรณ ์

2. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย วัสดุ และ
ค่าตอบแทน ให้งานการเงินของส้านักฯ 

(ภายในก้าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสาร
ฉบับนั น ๆ) 

สุมาลี ธรรมนิธา 1. ผู้อ้านวยการสา้นัก 
(บรรณาธิการ) 

2. รองผู้อ้านวยการส้านัก 
3. กองบรรณาธิการ 

 


